STYREMØTEPROTOKOLL
Norsk Araberhest Forening

Møtested: Rica, Oslo
Møtedato: 19. august 2010

Innkalt:
Funksjon:

Tid: 18.00

Navn:
Leder
Nest Leder
Medlem
Medlem
Medlem

Forfall:

Marit Rakvaag
Nena Bjerke
Anne S. Bakken
Mette Normand
Ingrid A. Waage (referent, Skype)

1.Varamedlem Marte Rude

FO

Agenda
1)
2)
3)
4)
5)

Godkjenning av referat og innkalling
Status: Brev og meldinger, økonomi, medlemsregister, registratur, medlemsblad, ECAHO
Ustillingene 2010: Starumhelg, Utstillingskomitè
Fotokonkurranse
Evt.

Sak : 1
§3 - Godkjenning av referat og innkalling:
Referat godkjennes på mail i etterkant. Innkalling godkjent.
Sak: 2
§4 – Statusrapporter
Brev og meldinger:
•

Referat fra representantskapsmøte. Flemming ikke tilstede. Ønsker beskjed dersom han ikke
kan delta

•

Vi har mottatt flere brev ang medlem av NAHF som er dårlig ambassadør for foreningen.
Styret sender brev til vedkommende og informerer om klagene. NAHF har i utgangspunktet

ingenting med hva medlemmene gjør på fritiden sin, men dersom flere klager må styret
vurdere om denne saken kommer inn under NAHF’s vedtekter §8.
Økonomi og medlemsregister:
•

Mangler noen bilag for å kunne ferdigstille regnskapet for første halvår. B-show i overskudd.

•

Tanker om hvordan få dekket inn mer av gebyret vi har på ”tollavgiften” vi betaler på
utenlandske hester på neste års b-show. Sette opp stalleie med 50kr?!

•

Flere ubetalte fakturaer. Hvordan få inn pengene?

Medlemsblad:
•

fremdeles en del som ikke har betalt. Sende ut purringer til til dem som ikke har betalt, samt
legge en notis på forsiden vår. Ingrid fikser.

•

Tema for bladet; showene i sommer (skandinavia). Avl fra Yvonne. Gyland Grandprix, Otto,
registratur, fotokonkurranse, nena skriver noe, egyptian event, helserelatert (Nena), planlagt
utsendelse ca.20.sept.

•

Deadline – 5.sept – legge fristen på nett.

•

Billigere annonser i bladet:

750,- helside
500,- halvside
250,- kvart
100,- rubrikk
•

Kontakte større annonsører – feks Agria – gi dem tilbud på annonse i de to siste bladene i
2010, bladene i 2011, samt på web. Marit/Ingrid fikser

•

Bytte trykkeri. Sjekke pris for trykke navn på blad og sende i posten. Marit sjekker.

Registraturet:
Registrator ikke med på møtet. Derfor ingen oppdatering i denne omgang.

Nytt fra ECAHO:
•

Nena deltok på møte (juni). Skal skrive et referat fra møtet.

Sak 3:
Saksnummer 1.6.10 – Utstillinger 2010
Starumhelg
Hoppeutstilling: Ønskelig med hoppeutstilling til høsten. Reglementet finnes allerede, så dette
burde ikke være vanskelig å få til.
Brev ang kåringsdommere.
Utstillingskomitè
Marit jobber med saken.

Sak 4:
Saksnummer 3.2.10 - Fotokonkurranse
Lage kalender ut i fra en fotokonkurranse.
Forskjellige temaer for hver måned? Hvem bedømmer bildene? Premier? Kåre en vinner av de 12
beste bildene. Må være amatørfotografer og bildene må være tatt selv.
Marit og Ingrid tar saken videre.

Sak: 7
Eventuelt
•

Saksnummer 2.2.10 – FC

FC komitèen:
Otto og Tommy har trukket seg fra komiteen, ref. brev av 7. og 8.juni 2010.
Nena og Marit har vært i samtaler med dem i ettertid, og Tommy sier seg villig til å fortsette i
komiteen mot at komiteen samarbeider bedre.

Brev fra Line og Frode av 31.juli 2010.
De ønsker å trekke seg fra komiteen pga at de føler manglende tillit fra styret, samt problemer
med å samarbeide internt i komiteen.
Sende brev/ringe til dem og informere om at styret ønsker at de fortsetter i komitèen. Marit
kontakter dem.
•

Inge T. Landsverk, Varamedlem i styret ønsker å trekke seg fra sitt verv.

Neste møte: Vi kommer tilbake til dette
Sted: Oslo

